
Boost Bornholm
Til dig som godt vil opkvalificeres

Hvad er Boost Bornholm?
Boost Bornholm er et samarbejde mellem øens uddannelsesinstitutioner, kommunens Jobcenter, 
A-kasser, virksomheder og erhvervsfremmeaktører, der skal medvirke til at sikre Bornholm kvalificeret 
arbejdskraft til morgendagens udfordringer.

Hvordan gør I det?
Uddannelsesområdet kan være lidt at en jungle at finde vej i, men hos Boost Bornholm kan både 
medarbejdere og arbejdsgivere få 360 graders service under hele uddannelsesprocessen – herunder 
afklaring, planlægning, finansiering, tilmelding og gennemførelse. Vi vil være én samlet indgang til 
uddannelse. 

Hvad kan I hjælpe mig med?
Vi kan hjælpe dig med at få overblik over, hvilke uddannelsesmuligheder du har.

Når uddannelsen er valgt, sørger vi for at få foretaget en vurdering af de kompetencer og erfaringer, du 
har i forvejen, så du ikke skal bruge tid på at lære noget, du allerede kan.

Du får derudover en uddannelsesplan, som giver dig et præcist overblik over, hvordan dit uddannelses-
forløb ser ud.

Hvis du er i job, tilbyder vi desuden din arbejdsgiver at udarbejde en finansieringsplan, som giver et 
overblik over de omkostninger og tilskuds- og refusionsmuligheder, der er forbundet med dit 
uddannelsesforløb. 
Vi kan naturligvis også hjælpe dig med råd og vejledning ift. ansøgninger, tilmeldinger og anden
administration.
 
 
    Hvad er gevinsten for mig som medarbejder 

ved at blive en del af Boost Bornholm?
•  Overblik over uddannelsesmuligheder
•  Anerkendelse af mine kompetencer
•  Uddannelsesplan og papir på det jeg kan
•  Håndholdt indsats igennem hele uddannelsesforløbet
•  Finansieringsplan til min arbejdsgiver

Hvad er gevinsten for min arbejdsgiver ved at 
blive en del af Boost Bornholm?
•  Finansieringsplan
•  Råd og vejledning omkring tilskud og refusion ved    
    uddannelse
•  Hjælp ift. det administrative arbejde
•  Håndholdt indsats igennem hele uddannelsesforløbet
•  Mulighed for at indgå i netværk med øvrige arbejdsgivere

 

Det lyder interessant, hvordan kommer jeg videre?
Du kontakter en af Boost Bornholms konsulenter, så aftaler vi sammen det videre forløb. 

        Virksomhedskonsulent Christina Thunø   mobil: 6012 1846, mail: chth@cabh.dk

        Virksomhedskonsulent Ea Holten Pedersen  mobil: 2327 1842, mail: ea@cabh.dk

        Virksomhedskonsulent Martin Svart   mobil: 6012 1848, mail: masv@cabh.dk

        Projektleder Henrik Juul-Pedersen  mobil: 6012 1814, mail: hjp@cabh.dk

Vi investerer i din fremtid
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